МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”
1000, гр.София, бул. “Цар Освободител” № 7
тел./факс 953 33 74
Изх. рег. № 6085
София, 22.10.2012 г.

ДО
УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ
НА
ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ИЗВЪРШВАНЕ НА
СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ
И
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА
СГРАДИ, ХОТЕЛИ И ПОЧИВНИ ДОМОВЕ,
УПРАВЛЯВАНИ
ОТ
ИА
“ВОЕННИ
КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”
ПО ОБОСОБЕНО ПОЗИЦИИ”

Относно: Отговор на поставен въпрос във връзка с открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на строителноремонтни и строително-монтажни работи на сгради, хотели и почивни домове,
управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело, по обособени
позиции””, открита с Решение № 5712/05.10.2012 г., изменено с Решение за
промяна № 6014/18.10.2012 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с горецитираната обществена поръчка давам отговор на
следните въпроси, относно обособена позиция № 8 “Строително-ремонтни и
строително-монтажни работи в част от стаи, апартаменти и коридори на ІІ-ри и
ІІІ-ти етаж в хотел “Олимп”, к.к. “Боровец”:
Въпрос № 1:
“При огледа на стаите установихме, че дървената дограма от вътрешната
страна има дървени плотове които при смяната с нова пвц ще бъдат
премахнати и тъй като в КСС не са предвидени нови пвц дъски 20 см да бъдат
ли остойностени в сметката към позиция №4 на КСС”
Отговор № 1:
При необходимост от полагане на нови PVC дъски, стойността на същите
ще бъде за сметка на процента непредвидени разходи.
Въпрос № 2:
“При огледа на дървената дограмата по стаите установихме, че тя е с
100% отваряемост . Тъи като не е зададен растър в документацията бихте ли ни

изяснили отваряемоста на дограмата и дали ще има двуосово отваряне на
дограмата това се налага да се изясни поради формиране на ед.цена на
дограмата.”
Отговор № 2:
При формиране на единичната цена на дограмата да се има предвид
следното: големите крила да бъдат неотваряеми, а малките крила да бъдат
двуосово отваряеми. Балконските врати да бъдат едноосово отваряеми.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
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